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Brzy tomu bude 20 let, co se metoda zvaná videotrénink interakcí objevila v �esku. Pomocí ní 
pomáhají odborníci zlepšit komunikaci nap�íklad mezi rodi�i a d�tmi, u�iteli a žáky nebo pe�ovateli  
a jejich klienty. O tom, na jakých tezích videotrénink staví, co je pro n�j typické a jak se u nás 
videotrené�i školí, pojednává tento �lánek. 

Zkratky VIG, VTI a VHT neozna�ují tajnou policii, nebo typ nového superrychlého auta, ale metodu, 
pomocí níž se psychologové i další odborníci snaží zlepšit komunikaci mezi lidmi. Stejn� jako jízda 
po rozbité komunikaci plné výmol� je pomalá a otravná, tak i špatná komunikace s lidmi nám 
dokáže zkazit náladu, a co teprv probíhá-li v podobném duchu dlouho a týká-li se našich nejbližších. 

Metodu videotréninku spolu s tulipány, rychlobruslením, goudou a Heinekenem dalo sv�tu 
Nizozemsko, kde v 80. letech zam�stnanci výchovného ústavu pro mládež po dva roky trvajícím 
výzkumu zjistili, že dít� po návratu dom� velmi rychle zapomíná, co se v za�ízení nau�ilo, v p�ípad�, 
že odborníci nezapojili do celého procesu také jeho rodi�e. VIG, neboli Video Interaction Guidance, 
je ozna�ení užívané zejména v anglicky mluvících zemích. Zkratka VHT (Video Home Training) se 
zase používá, pokud mluvíme p�ímo o práci v rodinách. V naší zemi se tato metoda objevila v roce 
1993 a vžila se pro ni zkratka VTI, tedy videotrénink interakcí. 

Klí�ový význam pro rozvoj VTI m�la teorie intersubjektivity, kterou na po�átku 90. let formuloval 
Colwyn Trevarthen. Ta klade d�raz práv� na propojení ú�astník� komunikace a jejich vzájemné 
ovliv�ování. Že videotrénink funguje, potvrdily �etné výzkumy. Nap�íklad M. Eliënsová se zajímala  
o pla�ící miminka, u nichž není jasné, z jakého d�vodu bre�í. Porovnávala, jak se zlepšil kontakt 
mezi rodi�i a jejich hodn� pla�ícími d�tmi p�i používání videotréninku oproti prostému ud�lování rad 
(Eliëns, 2005). R. G. Fukkink se zase zam��il spíše na rodi�e a provedl meta-analýzu 
uskute�n�ných výzkum�, tj. porovnal 29 r�zných studií posuzujících, zda videotrénink a metody 
jemu podobné skute�n� zlepšují rodi�ovské chování. Zjistil, že tato metoda má statisticky významný 
vliv na zlepšení rodi�ovského chování, rodi�ovského postoje i chování dít�te, a to zejména  
v rodinách s malými d�tmi (Fukkink, 2008). V �esku byla teoretická základna VTI rozší�ena 
nap�íklad o poznatky manžel� Papouškových, kte�í se v�novali problematice intuitivního 
rodi�ovského chování, tedy zejména vztahu matka-dít�. 

Filozofie VTI je prostá: aby mohl vzniknout vztah, musí existovat komunikace. Aby mohla probíhat 
komunikace, musí zde být interakce, tedy n�jaký autor sd�lení (tzv. iniciátor), sd�lení samo o sob� 
a také samoz�ejm� jeho p�íjemce. A aby došlo k interakci, musí být navázán a z�stat p�ítomen  
po celou dobu rozmluvy kontakt mezi ú�astníky komunikace (protože když nemáme signál, tak se 
nikomu nedovoláme). Také (pokud budu citovat významného lingvistu Romana Jakobsona) oba 
akté�i musí mluvit stejným kódem (nap�. stejným jazykem) a celé sd�lení musí být ukotveno  
v n�jakém kontextu. 

Videotrenér provozující VTI se nesnaží opravit rozbité dít�, ale jeho cílem je promazat a rozhýbat 
všechna ozubená kole�ka, která se v rodin� to�í. Zárove� tato metoda nemá ráda zahálku, nýbrž 
trvá na aktivit� všech ú�astník�, a tak se zde po klientech žádá, aby si sami uv�domili, o co tu jde,  
a hledali �ešení problému namísto pouhého vybrání si z možností nabídnutých odborníkem. 

K videotréninku je zapot�ebí videokamery, na niž se nato�í jakákoliv b�žná situace ze všedního 
života, kde se spolu baví n�kolik osob (nap�. rodi�e s d�tmi, u�itel se žáky). Natá�ení probíhá pokud 
možno v p�irozeném prost�edí, takže t�eba p�i práci s celou rodinou p�ímo u klient� doma, což je 
další významné plus. Z tohoto záznamu videotrenér vybere takové úseky videa, kde komunikace 
funguje dob�e, a ty pak v následném rozhovoru s aktéry komunikace rozebírá. 
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Nástrojem VTI je analýza interak�ních vým�n, tedy rozbor sd�lení probíhající mezi iniciátorem  
a p�íjemcem, které video zachytilo. Odborník pozorn� sleduje video a snaží se v n�m najít konkrétní 
pozorovatelné prvky chování, tzv. principy kontaktu (nap�. navázání o�ního kontaktu, úsm�v, 
naklon�ní t�la, pokývání hlavou). Zejména ho zajímá, jak p�íjemce signál vyslaný mluv�ím p�ijímá 
(zda op�tuje o�ní kontakt, nakloní se k mluv�ímu nebo se naopak od n�j odkloní). Poté vybere 
n�kolik pasáží, kde komunikace funguje, a to sest�íhá do n�kolikaminutového záznamu.  
P�i rozhovoru nad vybranými pasážemi videa vesm�s sami rodi�e komentují své reakce a uvažují, 
jak jinak by se v dané situaci mohli zachovat. To si pak mohou vyzkoušet v praxi p�i dalším 
natá�ení. Zp�tná vazba od videotrenéra bývá p�evážn� pozitivního rázu, a tak namísto, aby rodin� 
ukazoval, co d�lají špatn�, vybírá z nato�eného materiálu p�íznivé okamžiky komunikace a na nich 
vyzdvihuje, v �em jsou dob�í. Stejn� tak klient�m nevnucuje takové reakce, které jim nejsou 
p�íjemné, �i jim p�ipadají nep�irozené, protože by je praktikovali s odporem, nebo spíš v�bec,  
a tak v kone�ném d�sledku by celý proces byl zbyte�ný. Celé kole�ko natá�ení, analýzy  
a zp�tnovazebního rozhovoru se opakuje podle pot�eby. P�ibližn� po p�l roce od skon�ení terapie 
se provádí tzv. follow up, kdy videotrenér zkontaktuje klienty a zjistí, jak se jim da�í. Videotrénink 
bývá sice spíše krátkodobou záležitostí, ale o to intenzivn�jší. 

P�estože se v �lánku ukazuje fungování VTI na p�íkladu komunikace v rodin�, jeho využití je 
mnohem širší. Tuto metodu lze použít ve škole, v d�tských domovech, v domovech sociálních 
služeb pro seniory, všelijakých poradnách, na d�tské psychiatrii nebo t�eba p�i školení u�itel�  
nebo manažer�. 

O rozmach VTI v �echách se zasloužilo n�kolik nadšenc�, kte�í v roce 1993 založili nevládní 
organizaci SPIN. Ta si pozd�ji získala p�íze� ministerstva práce a sociálních v�cí i ministerstva 
školství a nyní má jakožto jediná organizace v �R povolení trénovat nové VTI trenéry. Zájemci musí 
nejprve absolvovat úvodní 24hodinový kurz a poté se již mohou zú�astnit kurzu Základní výcvik VTI 
skládajícího se ze dvou samostatných �ástí po 150 hodinách. Podle informací zve�ejn�ných na 
stránkách organizace SPIN je dnes u nás více než 200 kvalifikovaných videotrenér� a 15 VTI 
supervizor� a p�ibližn� 90 organizací disponuje možností využívat tuto metodu ve prosp�ch svých 
klient� (SPIN, lok. 28.11.2012). 

Pro metodu videotréninku je tedy typické, že se zam��uje na komunikaci, a proto nepracuje pouze  
s jedincem, ale se všemi ú�astníky komunikace (nap�. s celou rodinou). VTI probíhá tak, že se  
na videokameru nato�í b�žné situace probíhající v p�irozeném prost�edí klient�, tedy nap�. p�ímo  
u rodiny doma. Dalším velice d�ležitým rysem je d�raz na pozitivitu. Videotrenér vybírá  
z nato�eného materiálu pozitivní pasáže a rodi��m p�i rozhovoru dává pozitivní zp�tnou vazbu, 
chválí je, �ímž posiluje silné stránky jejich komunikace. Všichni �lenové se na pr�b�hu terapie 
aktivn� podílejí a sami hledají, co by mohli zlepšit. VTI je krátkodobá a velmi intenzivní forma 
terapie. 
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